Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Farmaceutická fakulta
DĚKANÁT

V Brně dne 10. 1. 2017
Č.j. FaF/2017/DP/3
Rozhodnutí děkana č. 2/2017

Pokyny pro uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu
platné v magisterském studijním programu Farmacie
Výtah ze Studijního a zkušebního řádu kreditního systému studia VFU Brno:
Článek 14 Uznání zkoušek a započítání kreditů
(1) Děkan po posouzení obsahové náplně předmětu jeho garantem a se zřetelem k době, která
uplynula od jeho absolvování, rozhodne o započítání kreditů za předměty, absolvované na jiné
fakultě nebo vysoké škole.
(2) Absolvované předměty a k nim náležející kredity lze studentovi započítat, pokud neuplynulo
více než pět let od úspěšného absolvování předmětu. Výjimku může povolit v případech hodných
zvláštního zřetele děkan.
(3) Studentovi se započítává kreditová hodnota, náležející předmětu ve studijním programu, do
kterého byl přijat.
Vnitřní předpis VFU Brno je v rámci FaF VFU Brno rozpracován takto:
1) Uznání předmětu absolvovaného na FaF VFU Brno

Student podává žádost o uznání předmětu (zápočtu, zkoušky) a započítání kreditů na studijní
oddělení fakulty. Vyjádření garanta předmětu není nutné.
V případě pochybností o shodnosti původně absolvovaného předmětu s předmětem, o jehož
uznání student žádá, si studijní oddělení vyžádá stanovisko garanta (garantů) předmětu.
Žádost musí obsahovat:
- současný název a kód uznávaného předmětu na FaF VFU Brno,
- název a kód absolvovaného předmětu, datum absolvování, hodnocení.
2) Uznání předmětu absolvovaného v rámci jiné VŠ (jiné fakulty VFU Brno)

Student podává žádost o uznání předmětu (zápočtu, zkoušky) a započítání kreditů sekretářce
příslušného ústavu FaF VFU, která zajistí vyjádření garanta (garantů) předmětu.
Žádost musí obsahovat:
- současný název a kód uznávaného předmětu na FaF VFU Brno,
- název a kód absolvovaného předmětu, datum absolvování, hodnocení.
K žádosti je třeba doložit výpis o vykonaných zkouškách potvrzený vysokou školou/fakultou
a sylabus předmětu potvrzený VŠ/fakultou.
Současný garant předmětu nejpozději do 14 dnů posoudí splnění podmínek pro započtení
a svoje stanovisko uvede do žádosti studenta.
Sekretářka příslušného ústavu předá žádost doplněnou o stanoviska garantů na studijní
oddělení.
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Pozn.: V případě, že student žádá o uznání předmětů vyučovaných pro naši fakultu na FVL
a FVHE VFU Brno, podá student žádost o uznání předmětu přímo příslušnému garantovi
předmětu. Jeho vyjádření pak předá na studijní oddělení fakulty.
3) Uznání části předmětu (zápočtu)

U předmětu zakončeného zkouškou může garant uznat získání zápočtu (absolvování
cvičení/semináře), což zapíše do vyjádření. Pracovnice studijního oddělení zapíše uznaný
zápočet do výkazu o studiu a do studijní agendy STAG.
U předmětu zakončeného zápočtem platí body 1. a 2. – viz výše.
4. Všeobecné informace:
V rámci posouzení uznání absolvování předmětu budou děkanem uznány pouze předměty,
které byly zakončeny zkouškou 1 a 1,5 a 2 a 2,5 jako klasifikace A, B, C, D a od jejichž
absolvování neuplynulo více než pět let. Absolvovaný předmět s výsledkem 3, nebo-li E,
a horší nelze uznat.
Výjimku z výše uvedených podmínek může děkan povolit v případech hodných zvláštního
zřetele, s ohledem na povahu předmětu a na základě souhlasného stanoviska garanta předmětu
a proděkana pro pedagogickou činnost.
V případě, že děkan rozhodne o uznání předmětu, pracovnice studijního oddělení do výkazu
o studiu zapíše „uznáno“, do STAGu zapíše datum absolvování předmětu, hodnocení, počet
pokusů a „U“ uznáno.
Známka se započítává do váženého průměru za akademický rok, ve kterém byla uznána a do
průměru za celé studium. Uznaný počet kreditů odpovídá počtu kreditů ve studijním plánu FaF
VFU Brno, který je platný ke dni uznání předmětu.
Kreditová hodnota předmětů „uznaných“ se započítává do limitu pro postup do dalšího roku
studia.
Žádosti o uznání zkoušek a započítání kreditů se podávají nejpozději do jednoho měsíce od
zápisu do studia, respektive od splnění zkoušky v rámci paralelního studia. Formulář žádosti
je k dispozici na webových stránkách FaF VFU Brno.
Pokud žádost nebude splňovat formální a obsahové požadavky, bude vrácena zpět. Za rozhodný
den podání žádosti bude považován až den, kdy bude podána žádost, která splňuje všechny
předepsané náležitosti.
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vyhlášení, účinnosti dnem 10. 1. 2017 a současně se
ruší rozhodnutí č. 2/2016.
Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. 08. 2017.
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
d ě k a n, v. r.

